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Digite MATRÍCULA, 
SENHA e clique em 

ENTRAR 
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4 

Clique em RESERVA 
e depois em NOVA 

RESERVA 
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Selecione o tipo 
de empréstimo e  
depois clique em 

salvar. 
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Clique no ícone 
LIVRO para 
verificar a 

disponibilidade 
para empréstimo. 
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Selecione TIPO DE 
PESQUISA. Para 

obter o resultado 
insira termo em 

PESQUISA, depois 
clique em 

CONSULTAR. 
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Veja resultado de 
sua Pesquisa na  

LISTAGEM DE 
LIVROS PARA 

RESERVA 

Livro já emprestado 

Livro que pode ser 
adicionado na reserva 
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Clique no resultado desejado para 
visualizar a  tarja VERDE com  

informações complementares como: 
edição e ano. 
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Após concluir a 
Reserva dirija-se ao 

balcão com 
documento de 

identificação para 
finalizar o 

empréstimo. 



 
  

CONSULTA AO ACERVO 
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Selecione a 
UNIDADE, TIPO DE 

PESQUISA e no 
campo específico o 

termo desejado para 
pesquisa. 



 
 

2 
Resultado da 

PESQUISA 
para termo 

DIREITO CIVIL 



 
  

RENOVAÇÃO DE LIVROS 
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O procedimento de 
RENOVAÇÃO  - LIVRO 

pode ser realizado 
até três vezes para 

estender  o prazo do 
empréstimo. 
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HISTÓRICO DE LIVROS  



 
 

1 
Clique em HISTÓRICO 

e pesquise por 
período seus livros 

emprestados, 
devolvidos, em 

atraso, renovados e 
reservas realizadas . 



 
 

BIBLIOTECAS 
 VIRTUAIS 



 
 

Clique em Bibliotecas 
Virtuais,  e visualize as 

opções de acesso para as  
bibliotecas digitais do 
GRUPO A e SARAIVA, 

como também ao Portal 
de Periódicos da CAPES  e 
diversas Bases de Dados.  



 
A Biblioteca Aderson Dutra desde 2015 
disponibiliza  a Biblioteca Digital da Editora 
Saraiva com mais de 2.000 títulos de e-
books na área de Direito e Gestão, 
proporcionando mais comodidade e 
praticidade aos  seus usuários no âmbito da 
leitura. 

 

 
A Biblioteca A está disponível desde 2018,  
reúne o conteúdo digital (e-books) do 
Grupo A Educação e seus selos editoriais: 
Artmed, Artes Médicas, Bookman, Penso e 
McGraw-Hill.São mais de 2.000 títulos 
disponíveis     em todas as áreas do 
conhecimento, desenvolvidos por grandes 
autores nacionais e  estrangeiros. 

 
O Portal de Periódicos, da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), é 
uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a 
instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da 
produção científica internacional. Ele conta com um acervo 
de mais de 45 mil títulos com texto completo, 130 bases 
referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a 
patentes, além de livros, enciclopédias e obras de 
referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo 
audiovisual. 

 

PRINCIPAIS BIBLIOTECAS VIRTUAIS DISPONÍVEIS 
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BIBLIOTECA ADERSON DUTRA 
 

 

Contatos: 

Tel: (92) 3643-2053 

E-mail: biblioteca@niltonlins.br 

 


